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Economia Azul

T ermo utilizado para definir todo o 
potencial de riqueza contido nos oceanos, 
que tem como base, o uso inteligente e o 

aproveitamento total de recursos naturais, sem 

prejuízo aos ecossistemas, bem administrados 
de modo a gerar oportunidades de emprego 
e negócios, constituindo assim um caminho 
efectivo para desenvolvimento do país.

 

Aproveita energia 
renovável

É inclusiva e melhora a vida 
de todos

Toma medidas contra a 
pesca ilegal

Conserva a vida marinha 
e os oceanos

Usa o transporte inteligente 
para diminuir os impactos no 

meio ambiente

Baseia-se na pesca 
sustentável

Protege as comunidades costeiras dos 
impactos das mudanças climáticas

Combate o lixo marinho e a 
poluição dos oceanos

Cria empregos, reduz a pobreza 
e acaba com a fome
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O ProAzul (Fundo do Desenvolvimento 
da Economia Azul, FP), é um Fundo 
Público que trabalha em parceria 

com os diferentes sectores do Estado, sector 
privado e a sociedade civil para que recursos 
estratégicos e financeiros sejam alinhados com 
iniciativas efectivas de exploração sustentável 
das águas interiores, mar e linha costeira criado 
pelo Decreto 91/2019 de 27 de Novembro.

A gestão financeira e 
estratégica de projectos

O desenho de mecanismos 
financeiros e estudos de novas 
fontes de recursos

A assistência técnica ao 
Governo de Moçambique no 
desenvolvimento da Economia Azul

O cumprimento dos Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável, em 
especial o Objectivo 14.

ProAzul FP
Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul

Missão

Promover o desenvolvimento 
sustentável das actividades 
da Economia Azul por meio da 
alocação de recursos e apoio à 
gestão de programas, projectos 
e investimentos.

Visão

Ser referência nacional e 
internacional no desenho de 
soluções para o financiamento das 
actividades da Economia Azul

Valores

 Transparência
 Eficiência
 Excelência
 Ética
 Inovação

Principais actividades
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Sob o lema “Investir na Saúde do Oce-
nao, é Investir no Futuro do Planeta”, 
a Ministra dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação,  Verónica Macamo, em represen-
tação do Governo de Moçambique, precedeu 
no passado dia 8 de Junho, ao lançamento da 
2ª Edição da Conferência Crescendo Azul. 
Trata-se de uma plataforma de diálogo nacio-
nal, regional, continental e internacional sobre 
os assuntos do mar e oceanos, com acento tóni-
co no desenvolvimento da economia.
O evento, terá lugar nos dias 18 e 19 de No-
vembro, no distrito de Vilankulo, província de 
Inhambane, no modelo híbrido, devido a pande-
mia da covid-19. Desta forma, espera-se juntar 
pelo menos 400 participantes presenciais e cer-
ca de mil de forma online.
Segundo Verónica Macamo, Crescendo Azul é 
uma oportunidade de troca de experiências e 
captação do conhecimento, principalmente para 
países como Moçambique, que precisam de 
crescer vencendo as várias contrariedades com 
que se debatem nesta matéria.
“Igualmente lançamos o repto à sociedade ci-
vil, academias, instituições do sector público e 
privado, instituições financeiras, de tecnologia, 

hotelaria, entre outros, a viajarem connosco no 
ventre deste índico, rumo a uma plataforma que 
já faz parte do nosso roteiro global dos assuntos 
do Mar e Oceanos” referiu para depois acres-
centar que “Porque, na verdade, o Mar não tem 
fronteiras e nem tão pouco se gere isoladamen-
te, o Crescendo Azul, também, não tem frontei-
ras e nem é pertença exclusiva dos Moçambica-
nos”.
A Governante apelou a todos actores para uma 
melhor organização e proactividade na divulga-
ção deste evento. Segundo ela, não se pode levar 
mais tempo. É preciso que Moçambique e o mun-
do sintam e vivam este grande fórum internacio-
nal.
O lançamento da 2 Edição da Conferência  Cres-
cendo Azul ocorreu no quadro das comemora-
ções  do dia 8 de Junho, dia Mundial dos Oce-
anos, celebrado sob o lema “O Oceano: Vida e 
Meios de Subsistência”.  Sobre este dia, a mi-
nistra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Augus-
ta Maíta, disse que o Governo, reconhecendo a 
importância do mar para o país, está compro-
metido em maximizar os benefícios que o mar 
oferece, sempre numa base de sustentabilida-
de, daí o compromisso para com os Objectivos 

Lançamento da  2ª edição da Conferência  
CRESCENDO AZUL
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Teve lugar no dia 8 de Junho (Dia Mundial 
dos Oceanos), o lançamento da primeira 
plataforma digital sobre a Economia Azul, 

Economia Circular e Lixo Marinho em Moçambi-
que. Um repositório dinâmico de estudos, legis-
lação, actores, iniciativas, campanhas, oportuni-
dades e informação variada sobre estes temas. 
Trata-se de uma plataforma que visa apoiar o 
desenvolvimento da “Economia Azul” em Mo-
çambique para a promoção de actividades eco-
nómicas relacionadas com o oceano, de forma 
sustentável e integrada, promovido pelo Banco 
Mundial, em parceria com o Ministério do Mar, 
Águas Interiores e Pes cas (MIMAIP), com a li-
derança do Instituto de Investigação Pesqueira 
(IIP) e o Fundo de Desen volvimento da Econo-
mia Azul (ProAzul).

de Desenvolvimento Sustentável, com enfoque 
para o Objectivo número 14, o qual preconiza a 
protecção da vida marinha, através da conser-
vação e uso de forma sustentável dos oceanos, 
mares e recursos marinhos.
O evento contou igualmente  com a presença do 
edil de Maputo, Eneas Comiche, o qual reconhe-

De acordo com os participantes, a plataforma é 
um meio dinâmico que permite uma interação 
directa e efi caz entre o vendedor e comprador, 
contribuindo desta forma, para o desenvolvi-
mento da economia circular e sustentável.
“É uma maneira de fomentar a ligação e ponte-
ciar o negócio de  entidades que estão a procu-
ra de criar soluções  alternativas aos produtos 
reciclavéis para o mercado e incentivar mais 
clientes a se interessarem ainda mais através 
da plataforma.” Disseram.

O Formulário de contribuições pode ser en-
contrado no seguinte endereço: www.mo-
zazul.org.mz

MozAzul lança sua plataforma virtual

ceu o papel que os oceanos desempenham na 
vida das pessoas, tendo alertado a sociedade 
para uma exploração sustentável e promoção 
de boas práticas.
De recordar que a Primeira Edição da Confe-
rência Crescendo Azul teve lugar em 2019, na 
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Para eternizar o legado dos que 
engrandecem o sector, o Ministério do Mar, 
Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), lançou 

no passado dia 17 de Maio, a “BIBLIOTECAS 
DO MAR”, uma plataforma de diálogo inter-
geracional que destina-se à valorização de 
legados, tendo em vista o desenvolvimento 
institucional do capital humano e social.
A cerimónia do lançamento, foi presidida pela, 
Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, 
Augusta Maíta, e testemunhada por várias 
individualidades do sector das pescas, da 
política, cultura e sociedade no geral.
“É com muita alegria que reconhecemos a 
presença de antigos dirigentes e quadros do 
sector, e também de amigos, que se juntam a nós, 
hoje, neste momento ímpar que marca o início 
de um projecto que se pretende humanizador, na 
medida em que tem como objectivo reconhecer, 
homenagear e distinguir aqueles que têm 
dedicado a sua vida à causa do Sector do Mar, 
Águas Interiores e Pescas”, destacou a Ministra.
Augusta Maíta, referiu ainda que, a história e 
o percurso do sector, vividos e passados de 
geração para geração, só terão a sua verdadeira 

Lançamento da plataforma “BIBLIOTECAS 
DO MAR”

expressão e amplitude quando estas mesmas 
gerações forem capazes de deixar legados 
transformacionais para as gerações futuras.
“Assim, porque o nosso sector reconhece a sua 
história e se orgulha das referências inspiradoras, 
cujo exemplo deve ser perpetuado, temos nesta 
ocasião a honra de lançar a iniciativa “Bibliotecas 
do Mar” para fazer vénia a quem muito fez pelo 
sector”, acrescentou a Ministra.
E, para tornar o evento memorável, Manuel 
Gonçalves, precursor da dinamização e 
da estruturação do Sector das Pescas em 
Moçambique pós-independência, durante 40 
anos, foi a figura homenageada, a título póstumo, 
como Biblioteca Mor, tornando-se desta forma, o 
pioneiro desta plataforma.
Segundo, Augusta Maíta, a escolha de Manuel 
Gonçalves para ser o primeiro da iniciativa 
Bibliotecas do Mar foi, absolutamente 
consensual, facto que vinca e alicerça a imperiosa 
necessidade de, como sector, de forma colectiva 
e com humildade, reconhecer-se aqueles que, 
com a sua sabedoria, inteligência e grande 
espírito de sacrifício, souberam elevar bem alto 
a bandeira das pescas.
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 “Manuel Gonçalves é de facto essa figura que 
hoje junta, com nostalgia, várias gerações do 
sector, para esta homenagem. Uma homenagem 
que, seguramente, se o nosso colega ainda 
estivesse em vida, encher-lhe-ia de orgulho, 
sobretudo porque aquilo que semeou, desde 
há quatro décadas, está a ter os seus frutos”, 
referiu a Ministra, revelando ainda que assume o 
compromisso e empenho para o reconhecimento 
de muitos funcionários abnegados do sector, 
espalhados por todo país.
Na cerimónia, foi inaugurada a Sala Manuel 
Gonçalves, no Museu das Pescas também 
em sinal de reconhecimento por ter sido ele a 
idealizar este museu.
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Lançamento  do projecto PRODAPE

O Ministério do Mar, Águas Interiores 
e Pescas lançou, dia 28 de Maio, em 
Chitima, província de Tete, o Projecto de 

Desenvolvimento da Aquacultura de Pequena 
Escala (PRODAPE) que tem como objectivo 
contribuir para a redução da pobreza e melhoria 
da segurança alimentar e nutricional entre 
famílias rurais, em 23 distritos, do centro e norte 
do país.
O Presidente da República, Filipe Nyusi, presente 
no evento, mostrou-se optimista quanto aos 
resultados do PRODAPE, classifi cando-o como 
estruturante e transformacional, podendo marcar 
uma viragem na actividade aquícola no país.

“Com o lançamento do PRODAPE estamos 
convencidos que a aquacultura ganha mais 
robustez, seja ela pequena escala assim como a 
empresarial”, referiu o Presidente da República.
O projecto, orçado em 49 milhões de dólares 
norte-americanos, foi lançado sob o lema “Por 
Uma Aquacultura sustentável, Promovendo 
Negócios Lucrativos” e espera-se que, depois 
de cinco anos, a produção atinja cerca de 24 mil 
toneladas de pescado. O projecto, a benefi ciar 
cerca de 90 mil pessoas, poderá igualmente 
gerar cerca de 17 mil empregos.
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Tiveram início em Abril de 2021, as 
assinaturas dos Acordos de Cogestão das 
pescarias entre a Administração Nacional 

da Pesca, ADNAP, IP, os Governos dos distritos 
e os Conselhos Comunitários de Pesca (CCP´s).
A iniciativa enquadra-se no âmbito da 
implementação de acções de cogestão das 
pescarias, alinhadas ao Projecto de Apoio à 
Governação e Crescimento Partilhado das 
Pescarias do Sudoeste do Oceano Índico, 
SWIOFish1.
Trata-se de um contrato que vincula as partes 
e estabelece mecanismos de articulação, 
avaliação e prestação de contas na realização 
das actividades no âmbito da gestão 
participativa dos recursos pesqueiros, com 
vista a estabelecer o comprometimento e 
partilha de responsabilidades entre o órgão 
distrital da administração pesqueira e os 
Conselhos Comunitários de Pesca (CCP´s) 
na implementação das medidas de gestão 
das pescarias vigentes, clarifi cando a área de 
abrangência, tempo de duração e formas de 
articulação.
As assinaturas sucederam de forma faseada, 

Assinatura de Acordo de Cogestão nas Províncias 
de Nampula, Zambézia e Sofala

tendo sido a província de Nampula no mês de 
Abril, a primeira a acolher a cerimónia, e de 
seguida, as províncias de Zambézia e Sofala, no 
mês de Maio.
Em Nampula, os acordos foram assinados 
pelos Governos dos distritos de Angoche e 
os Conselhos Comunitários de Pesca (CCP´s) 
de Yata, Quelelene, Angoche Sede, Kuirikuije, 
Sangage e Gelo e em Moma os CCP´s de 
Mucoroje, Moma-Sede, Mponha, Nacalela, 
Coropa, Mpuitine, Mpuca, Muolone e Pilivili. 
Na Zambézia, pelos Governos dos distritos de 
Quelimane e os Conselhos Comunitários de 
Pesca de Malanha, Gazelas e Icidua e Maganja 
da Costa, o Conselho Comunitário de Pesca de 
Cabuir e em Pebane, os Conselhos Comunitários 
de Pesca de Cuassiane, Fuzi e Cutal-Namanla. 
E na província de Sofala os acordos foram 
assinados pelos Governos dos distritos da Beira 
e os Conselhos Comunitários de Pesca da Praia 
Nova e Njalane, em Dondo com o Conselho 
Comunitário de Pesca de Sengo e no distrito de 
Buzi, os Conselhos Comunitários de Pesca de 
Chiconjo, Danga e Massanzane.
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Colaboradores do ProAzul recebem formação On Job

Investir em programas de integração e indução 
dos colaboradores, permite que o clima 
organizacional seja favorável ao crescimento, 

ao bom relacionamento entre companheiros 
de trabalho e com colaboradores direcionados 
em busca de um objectivo maior, que são os 
resultados positivos.
Conscientes e com a mesma intenção, o Fundo 
de Desenvolvimento da Economia Azul (Proazul 
FP), realizou uma formação. A formação foi 
dirigida pela Administradora do Pelouro de 
Suporte, Vitória Nguicha e teve duração de 2 
dias, repectivamente.
Segundo Vitória Nguicha, a importância 
de investir em programas de integração de 
colaboradores é extrema, pois, permite que a 
organização disponha de um o clima favorável 
ao crescimento, ao bom relacionamento entre os 
companheiros de trabalho e com colaboradores 
direcionados em busca de um objectivo comum.
“A partir do momento em que os colaboradores 
estão bem induzidos, a equipe melhora o seu 
desempenho consideravelmente”, referiu.
A formação teve igualmente o objectivo de 

capacitar os colaboradores em conhecimentos 
sobre o uso adequado de plataformas digitais 
mais usados no Fundo e discutir temas 
relacionados com as actividades do ProAzul de 
modo a aumentar o desempenho geral. 
 “Os técnicos do sector de informática tiveram 
espaço para partilhar as suas experiências e 
conhecimentos em relação ao uso de plataformas 
digitais mais usados no Fundo, de modo a 
facultar o uso das mesmas por parte dos outros 
colaboradores.
Vitória Nguicha considerou ainda a capacitação 
relevante, uma vez que se destina a aumentar 
os conhecimentos dos colaboradores. “É preciso 
especializar-se nestes conteúdos. Todas as 
coisas têm um lado não conhecido. É por essa 
razão que é essencial treinar e ensinar os colegas 
sobre estas ferramentas, entre outras”, frisou.
Durante as sessões de treinamento, os formandos 
aprenderam aspectos inéditos referentes ao 
processo de uso de softwares mais utilizados no 
Fundo, especialmente os novos colaboradores. 
Para além da capacitação em softwares, os 
colaborados, foram induzidos sobre normas e 
conceitos institucionais.
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O MaisPeixe, é uma iniciativa, 
implementada pelo Fundo de 
Desenvolvimento da Economia Azul 

(ProAzul FP) a partir do programa de Governação 
e Crescimento Partilhado das Pescas 
SWIOFish1, financiado pelo Banco Mundial, com 
vista estimular, atrair e orientar investimentos 
privados através do financiamento de projectos 
e acções prioritárias para o sector pesqueiro de 
Moçambique.
Trata-se de um programa com duração de 3 
anos (2019-2021) implementado nas províncias 
de Sofala (Beira, Dondo, Buzi, Machanga e 
Muanza); Zambézia (Pebane, Maganja da Costa, 
Namacurra, Nicoadala, Quelimane, Mocubela, 
Inhassunge e Chinde) e Nampula (Angoche, 
Moma, Mogincual, Larde, Liupo)
O programa tem como objectivos: Melhorar o 
nível de renda dos pescadores tradicionais, de 
forma sustentável, com crescentes ligações com 
os mercados novos ou existentes; Promover as 
micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) 
e iniciativas estratégicas privadas e das 
organizações consideradas importantes para o 
desenvolvimento da cadeia de valor da pesca 

“O programa MaisPeixe tem transformado vidas“

e aquacultura, com envolvimento inclusivo 
das comunidades, e sensibilizar os actores 
económicos sobre a necessidade de alinhar o 
desenvolvimento das actividades económicas 
com a sustentabilidade dos recursos marinhos.
Desde a sua implementação o programa já 
transformou vidas, como o caso da Dona Raquel 
Ernesto, que vive na província de Nampula, viúva 
e mãe de seis filhos.
“Perdi o meu marido há 4 anos, facto que 
deixou-me completamente desnorteada. A 
nossa casa era muito precária e lembro-me de 
várias vezes ver os meus filhos dormirem sem 
comer. Ninguém imagina essa dor”, conta-nos a 



12

Boletim informatvo Maio e Junho 2021

MaisPeixe Sustentável
Histórias de Sucesso

¨“O meu marido era pescador e eu sempre fui vendedora de peixe, quando eramos dois, as 
coisas pareciam fácies. Tudo fi cou difícil depois da sua morte, nem se quer me lembro de 

quantas vezes chorei, pois há dias em que não conseguia vender nada, por causa do tipo de 
peixe que vendia (peixe seco), pois não era muito rentável”, acrescenta. 

“Graças a Deus, fi quei sabendo que existe um projecto chamado MaisPeixe, decidi participar, 
e fui seleccionada. Foi-me oferecido um congelador que mudou a minha vida. Hoje, tenho o 
meu próprio congelador que me facilita na conservação e venda do peixe. Antes comprava o 
gelo nos vizinhos, e caso não conseguisse vender todo o peixe, o que sobrava apodrecia com 

facilidade. Já consigo pagar todas as minhas contas e ainda sobra para algumas coisas. Hoje não 
só conservo o meu peixe, assim como, vendo gelo e, por isso a minha renda aumentou, já tenho 
o meu próprio espaço e estou a construir. O programa MaisPeixe tem transformado vidas aqui 

no meu bairro, pois para além de mim, existem várias outras pessoas que benefi ciaram e estão 
a viver grandes momentos.”, afi rma Raquel.

OBRIGADO MAISPEIXE  

Raquel Ernesto
Oferta: Congelador
Província: Zambezia - Zalala
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UM FUTURO AZUL 
PARA TODOS

Av: Emilia Daússe nº 591, RC
Email: info@proazul.gov.mz - Web: www.proazul.gov.mz

Tel:+258 21 300571/68/81 - Cell: +258 823026820 - Fax: +258 
2130058


